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O presente formulário tem como objetivo buscar informações qualitativas dos programas 

apresentados no PPA. O preenchimento do exemplo da Proposta de Avaliação tem caráter meramente 

ilustrativo, a fim de guia para as respostas do órgão.  

  

1. Nome do Programa   

  

Programa de Melhoria Habitacional.  

  

2. Descreva de que maneira as subações do Programa foram implementadas.  

  

1)  União  

a) Concessão de subvenção econômica destinada à aquisição de materiais de construção pelo 

beneficiário para melhoria habitacional, por meio de crédito junto às empresas fornecedoras de 

materiais de construção; e  

b) Concessão de subvenção econômica destinada ao fornecimento de assistência técnica pelos 

estados, Distrito Federal (DF) e municípios, denominados entes apoiadores.  

  

2)  Entes apoiadores:  

a) Elaboração de proposta de melhorias habitacionais em áreas específicas da cidade aptas a 

receberem a subvenção prevista no programa;  

b) Cadastramento dos grupos familiares interessados em participar do programa nas áreas 

propostas; e  

c) Prestação de assistência técnica aos beneficiários e realização das ações de coordenação, 

acompanhamento e controle do programa nas respectivas esferas de atuação.  

  

3.  Qual é (foi) o público-alvo atingido?   

  

Grupos familiares em que os domicílios sejam caracterizados por:  

1)  Necessidade de reforma ou ampliação em decorrência de:  

a) Adensamento excessivo (mais de três pessoas por dormitório, considerando no cômputo o 

grupo familiar);  

b) Ausência de esgotamento sanitário (forma de escoamento se dá por fossa rudimentar, vala, 

diretamente para o rio, lago ou mar, ou outra forma);  

c) Cobertura inadequada (cobertura que é de zinco, madeira aproveitada, palha ou outro 

material); e  

d) Ausência de banheiro exclusivo do domicílio (domicílios sem banheiro ou com banheiro de 

uso compartilhado).  

  

2)  Necessidade de conclusão de obras relativamente: a)  À 

alvenaria interna ou externa;  

  

b) Às instalações elétricas e hidrossanitárias;  

c) Aos revestimentos internos ou externos, inclusive pintura;  

d) Ao forro e à reforma da cobertura;  

e) À instalação de piso;  
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f) À instalação de esquadrias; e  

g) À acessibidade.  

  

4.  Como é (foi) realizado o monitoramento das ações ao longo da execução do Programa?  

  

O Ministério das Cidades realizou o monitoramento do programa por meio do SisReforma e dos 

relatórios gerenciais enviados periodicamente pela Caixa. O sistema obteve as informações em tempo 

real das notas fiscais dos materiais comprados de construção e reforma, bem como das visitas e 

fiscalizações realizadas pelos municípios no âmbito da assistência técnica. O cadastramento dos 

lojistas e a concessão dos benefícios ocorreram mediante consulta e verificações de informação nas 

bases de dados oficiais pertinentes.  

  

5.  Quais são (foram) os resultados encontrados?  

  

1. Redução da inadequação de moradias nas cidades brasileiras;   

2. Melhoria dos indicadores relacionados ao saneamento ambiental;   

3. Promoção de impactos positivos sobre os índices associados de saúde e de educação.  

  

4. Como é (foi) realizada a avaliação dos resultados pelo Programa?  

  

A avalição dos resultados do programa foi realizada pelo Ministério das Cidades em colaboração com 

os entes apoiadores, sendo encaminhado semestralmente ao Congresso Nacional relatório de 

avaliação do programa. A Caixa teve a obrigação de encaminhar periodicamente ao governo federal 

relatório contendo o valor global dos recursos transferidos às pessoas jurídicas vendedoras de 

materiais de construção e aos entes apoiadores e outras informações necessárias ao monitoramento e 

à avaliação do Programa Cartão Reforma.  

  

5.  Quais são (foram) os impactos causados na sociedade?  

  

Geração da melhoria habitacional nos domicílios de família de baixa renda com redução de ambientes 

propícios ao desenvolvimento e à propagação de doenças infectoparasitárias, respiratórias e de 

infecções transportadas pelo ar e melhoria na qualidade de vida (indicadores de saúde), o que, por sua 

vez, gerou impacto na assistência pública à saúde (gastos com as doenças relacionadas) e redução no 

absenteísmo escolar.  

  

Contato para dúvidas: 

politicaspublicas@sig.sc.gov.br 
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